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Inleiding
In de politiek wordt met grote regelmaat verkondigd dat het prima gesteld is met het welzijn van
dieren in ons land. Oud staatssecretaris Sharon Dijksma : “We zien dat Nederland binnen Europa
echt behoort tot de koplopers op het gebied van dierenwelzijn.”
SGP Kamerlid Dijkgraaf: “Ik ben het ermee eens dat het beleid erin heeft geresulteerd dat onze
varkenshouders koplopers op de markt zijn, maar daar betalen zij nu wel de rekening voor.”
VVD Kamerlid Helma Lodders stelt dat varkens in Nederland helemaal geen miserabel leven
hebben. In landen om ons heen is het veel erger gesteld met dierenwelzijn. Het dierenwelzijn in
Nederland is van het hoogste niveau. Mensen iets anders voorhouden is misleidend.
Dit rapport geeft opheldering over wie nu wie misleidt. Hoog tijd, want de uitlatingen van onze
politici worden nimmer door feiten of onderzoek gestaafd.

Samenvatting
Van de 16 landen meest relevante landen van de EU werd een inventarisatie gemaakt van de
wetgeving per land. Per land is vervolgens beoordeeld of er wetgeving is die boven de
minimum EU norm uitsteekt en vervolgens kreeg iedere maatregel dierenwelzijnspunten. Die
punten werden gegeven a.d.h.v. de impact van een maatregel en het aantal varkens dat het
betreft. Zijn er naast de extra wettelijke normen, ook andere, breed gehanteerde normen voor
meer dierenwelzijn, zoals in Nederland het Beter Leven Keurmerk, dan wordt daar in het
rapport voor zover mogelijk rekening mee gehouden.
De conclusie is dat, anders dan onze politici het doen voorkomen, Nederland zeker geen
koploper is bij het welzijn van varkens. Nederland komt niet verder dan een middelmatige 7e
plaats. Nederland doet het onder andere slechter dan buurland Duitsland. De hoogst scorende
landen zijn Zweden, Zwitserland en Denemarken, maar ook Verenigd Koninkrijk en Duitsland
doen het beter dan Nederland. Dat komt bijvoorbeeld doordat daar de staartjes van veel
biggetjes niet routinematig gecoupeerd worden of dat de varkens natuurlijk afleidingsmateriaal,
zoals stro, krijgen.
Hoe dan ook is Nederland zeker geen koploper op gebied van dierenwelzijn, zelfs niet als er
rekening wordt gehouden met particuliere initiatieven als het Beter Leven Keurmerk. Dat
Nederland door (overdreven) wetgeving voor het welzijn van varkens concurrentienadeel
ondervindt, zoals sector en politici beweren, is daarom vergezocht.
De bevindingen dat Nederland zeker geen paradijs is voor de varkens, komen goed overeen met
het rapport 120 misstanden in de varkenshouderij van Varkens in Nood uit 2015. Zou er
rekening worden gehouden met het grote aantal (onbestrafte) overtredingen in de vee-industrie
(meer specifiek 2,7 miljard per jaar), dan zou Nederland, vanwege de gebrekkige controle op de
varkenshouderij, misschien nog verder in de rangorde zakken.
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Resultaten

Land

1 Zweden
2 Zwitserland
3 Denemarken
4 Noorwegen
5 Verenigd Koninkrijk
6 Duitsland
7 Nederland
8 Oostenrijk
9 Finland
10 Portugal
11 België
12 Griekenland
13 Polen
14 Frankrijk
15 Spanje
16 Italië






Dierenwelzijns- Aantal
punten
maatregelen

52
42
41
37
32
29
24
13
11
5
4
4
3
2
2
1

18
12
19
12
9
18
10
10
3
2
2
2
2
2
1
1

Appendix 1: Uitspraken politici – pagina 5
Appendix 2: Verantwoording methode – pagina 13
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APPENDIX 1: UITSPRAKEN POLITICI

Helma Lodders (VVD)
“Nogmaals de varkens in Nederland hebben geen miserabel leven.
In landen om ons heen is het veel erger gesteld met dierenwelzijn en
milieu.” (3.9.2015, TK 2015-2016, 21 501-32, nr. 883)

“Dit voorstel is onzinnig en houdt mensen voor de gek. De
voedselveiligheid en het dierenwelzijn is in Nederland van het hoogste niveau. Mensen
iets anders voorhouden is misleidend”. (2.12.2015, in reactie PvdA-plan om kiloknallers
te verbieden, Telegraaf)
“Nederland is koploper als het gaat om dierenwelzijn. Wij vinden het ontzettend
belangrijk dat de regels die in Nederland zijn gesteld, nu ook in Europa worden
doorgevoerd en gehandhaafd.” (12.11.2014, TK, Handelingen 2014-2015, nr. 16, item
3, blz. 4)
“Nederland is koploper op het gebied van dierenwelzijn. Nederlandse boeren moeten
voldoen aan meer eisen dan hun collega’s net over de grens en in de rest van Europa
en de wereld.” (6.2.2014, TK, 2013-2014, 28 286, nr. 723, blz. 3)
“Op dierenwelzijnsgebied behoort Nederland tot de koplopers, zoals de
Staatssecretaris zelf aangeeft in haar brief. De rek is er echter uit.” (6.2.2014, TK,
2013-2014, 28 286, nr. 723, blz. 10)
“Nederland is toonaangevend en koploper op het gebied van dierenwelzijn. Het is dus
heel goed mogelijk om verder te intensiveren met behoud van een goede mate van
dierenwelzijn.” (20.3.2013, TK, 2013-2014, 31 532, nr. 98, blz. 14)

Elbert Dijkgraaf (SGP)
“Ik ben het ermee eens dat het beleid erin heeft geresulteerd dat
onze varkenshouders koplopers op de markt zijn, maar daar betalen
zij nu wel de rekening voor.”
(2.11.2015, TK, 2015-2016, 21 501-32, nr. 883, blz. 12)
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Jaco Geurts (CDA)
“Onze standaarden op het gebied van voedsel en dierenwelzijn zijn
de hoogste ter wereld. Daar moeten we trots op zijn en daar moeten
we achter staan.” (17.2.2015, TK, 2014-2015, 31 532, nr. 147, blz. 2)
“De Nederlandse varkenssector behoort tot de top in de wereld op
het gebied van dierenwelzijn.” (2.11.2015. TK, 2015-2016, 21 501-32,
nr. 883, blz. 14)
“In Nederland leggen wij hoge standaarden op aan onze boeren en tuinders. Deze
standaarden worden langzaam her en der in Europa gevolgd.”
(21.11.2014, TK, 2014-2015, 21501, nr.815, blz. 4)

André Bosman (VVD)
“Tijdens het notaoverleg op 2 december jongstleden hebben wij
bovendien kunnen constateren dat Nederland ook koploper is op
het gebied van dierenwelzijn. De VVD-fractie is dan ook van mening
dat de Nederlandse land- en tuinbouw het meest duurzame systeem
in de wereld is.” (13.2.2014, TK, 2013-2014, 31 532, nr. 122 blz. 2)
“Nederland heeft de strengste eisen op het gebied van dierenwelzijn; dieren worden
dus diervriendelijk gehouden.” (13.2.2014, TK, 2013-2014, 31 532, nr. 122 blz. 2)
“In de Wet dieren staat de intrinsieke waarde van het dier centraal; dit is in bijna geen
andere lidstaat het geval. Veehouders gaan zeer zorgvuldig met hun dieren om. Wij
kunnen dan ook stellen dat wij ons voedsel op zeer ethische wijze produceren.”
(13.2.2014, TK, 2013-2014, 31 532, nr. 122 blz. 2)
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Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA)
“We lopen in Nederland voorop in dierenwelzijn in de
veehouderij.” (29.4.2015, nieuwsbericht MinEZ)
“Wij lopen waar het gaat om dierenwelzijn echt voorop.”
(5.2.2015, TK, Handelingen 2014-2015, nr. 41, item 6, blz. 20)
“Ik verheug me op het debat dat ik ongetwijfeld met haar ga voeren over de vraag
of we al sturen op klimaatdoelen. Ik ben van mening dat dit wel het geval is in de
wijze waarop we met bestrijdingsmiddelen omgaan, met het mestbeleid en de hoge
standaarden in Nederland voor dierenwelzijn.” (14.11.2014, TK, 2014-2015, 21501, nr.
815, blz. 22:)
“Nederland loopt voorop als het gaat om dierenwelzijn. We stellen terecht veel
eisen aan onze boeren. Zij voldoen vaak ook goed aan die eisen. De sector neemt
verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn.” (12.11.2014, TK, Handelingen 20142015, nr. 18, item 10, blz. 4)
“We zien dat Nederland binnen Europa echt behoort tot de koplopers op het gebied
van dierenwelzijn” (24.9.2014, TK, 2014-2015, 28 286, nr. 764, blz. 15)
“Op dierenwelzijnsgebied behoort Nederland tot de koplopers.”
(13.6.2014, TK, 2013-2014, 28 286, nr. 745, blz. 1)
“Nederland is internationaal koploper en daar mee ook een voorbeeld. Met een
krachtige exportpositie kan de Nederlandse landbouw zowel nationaal als
internationaal een belangrijke bijdrage leveren aan groene groei. Deze uitdaging gaat
het kabinet samen met de sector én de samenleving aan.” (6.2.2014, TK, 2013-2014,
33 043, nr. 29 (Green
Deal), blz. 8)
“Nederland is koploper dierenwelzijn. Ik zou graag zien dat we dat blijven.”
(6.2.2014, TK, 2013-2014, 28 286, nr. 723, blz. 43)
“Op dierenwelzijnsgebied behoort Nederland tot de koplopers.”
(9.10.2013, TK, 2013-2014, 28 286, nr. 651, blz. 2)
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Carla Dik-Faber (CU)
“Hoe zorgt het kabinet ervoor dat onze koploperspositie in Europa
ook wordt weerspiegeld in de onderhandelingen?”
(2.12.2013, TK, 2013-2014, 28 286, nr. 3, blz. 27)

Halbe Zijlstra (VVD)
“Onze boeren behoren tot de boeren met het hoogste dierenwelzijn
in de wereld, met de strengste milieueisen, met de best verzorgde
stallen en de best verzorgde land- en tuinbouw. Dat is een gegeven.”
(29.4.2015, TK, 2015-2016, nr. 108, item 8, blz. 30)

Dion Graus (PVV)
“Dat komt inderdaad ook door de manier waarop wij met onze
dieren omgaan en het hogere dierenwelzijn in vergelijking met de
landen waar ik net over sprak.”
(12.11.2014, TK, 2014-2015, Begroting EZ, vergadernr. 16, blz. 27)
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APPENDIX 2: ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Er zijn 16 landen onderzocht: Europese landen die dicht bij Nederland liggen en die economisch
belangrijk voor ons zijn. Voor ieder land is gekeken welke nationale maatregelen er genomen zijn
die het welzijn van varkens verbeteren. Voor maatregelen die verder gaan dan de minimale
Europese eisen, zijn punten toegekend. Hoe groter de impact op het dierenwelzijn van de
maatregel en hoe meer dieren het betreft, hoe meer punten eraan toe zijn gekend. Een extra
maatregel levert minimaal 1 en maximaal 5 punten (appendix 3). Een verbod op neusringen bij
beren levert 1 punt op, omdat een neusring relatief gezien weinig ongerief veroorzaakt en het om
weinig dieren gaat die voordeel hebben van de maatregel. Ook is het mogelijk dat een extra
maatregel 0 punten toegedeeld krijgt, als de maatregel niet in het belang is van het welzijn van de
dieren.
Voor alle 16 onderzochte landen zijn de punten gesommeerd en kan een ranking worden gemaakt
(zie tabel). Het land met de meeste punten staat hierbij op de eerste plaats. Immers hier genieten
de meeste varkens de meeste extra bescherming.
Voor Nederland is rekening gehouden met het Beter Leven Keurmerk. Van de varkens voor de
Nederlandse markt (circa 1/3e deel) is aangehouden dat 50% hiervan ten tijde van dit rapport valt
onder het Beter Leven Keurmerk met één Ster. Dit is naar boven afgerond tot 20%.
De informatie werd verkregen uit wetenschappelijke publicaties en publiek beschikbare
gegevens zoals publicaties van nationale overheden en de EU. Daarnaast zijn er interviews
gehouden met wetenschappers en experts op gebied van dierenwelzijn in binnen en
buitenland.
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APPENDIX 3: DETAILSCORES
Land
Nederland

Onderwerp
Castratie

Maatregel
Ongeveer 60% van de mannelijke biggen wordt
niet gecastreerd.

Score*
3

Nederland

Castratie

CO2 verdoving bij castratie (pigsleeper). Geen
pijnstilling.

0

Nederland
Nederland

Ruimte
Ruimte

Gelten meer leefruimte dan bij EU vereist.
Nederlands vleesvarken 0,15m2 meer ruimte dan
bij EU vereist.

2
3

Nederland

Vloeren

Volledig roostervloer voor vleesvarkens (> 10
weken) verboden.

3

Nederland

Keurmerken

Ongeveer 20% van de varkens leeft onder 'Beter
Leven of Varken van Morgen' eisen.

5

Nederland

Dekbox

Zeug max 4 dagen in dekbox i.p.v. 28 dagen (EU
eis).

4

Nederland

Vloeren

Ruimte tussen roosters voor biggen kleiner dan
vereist bij EU (10mm i.p.v. 11).

1

Nederland
Nederland
Duitsland

Tanden knippen
Brandveiligheid
Castratie

Tanden knippen niet toegestaan, slijpen wel.
Brandveiligheidseisen aan nieuwe stallen
Ongeveer 5-7% van de mannelijke biggen wordt
niet gecastreerd. In 2019 wettelijk verbod op
onverdoofde castratie.

2
1
1

Duitsland
Duitsland

Castratie
Couperen

Pijnstilling na castratie.
Meerdere deelstaten stoppen geleidelijk met
couperen van biggen tot 2017/2018.

1
3

Duitsland

Afleidingsmateriaal Meerdere deelstaten zijn aan de slag met verbeteren 3
van afleidingsmateriaal.

Duitsland

Luchtkwaliteit

Er worden eisen gesteld aan de luchtkwaliteit in
varkensstallen.

2

Duitsland
Duitsland

Daglicht
Meer licht in de stal (80 lux ipv 40).
Afleidingsmateriaal Specifieke eis dat afleidingsmateriaal 'genoeg en
onschadelijk' moet zijn.

1
1

Duitsland

Ruimte

Gelten klein beetje meer leefruimte dan bij EU
vereist.

1

Duitsland

Ruimte

Zeugen klein beetje meer leefruimte dan bij EU
vereist.

1

Duitsland

Ruimte

Duits vleesvarken 0,10m2 meer ruimte dan bij EU
vereist.

2

Duitsland

Keurmerken

Tierwohl initiatief verbeterd welzijn varkens bij
2150 varkensboeren.

3

Duitsland

Doden

Specifieke eisen aan doden biggen (doodslaan is
2
nadrukkelijk niet toegestaan, verbloeden verplicht).

Duitsland

Voer

Specifieke eisen aan welzijnsvoer voor zeugen (8% 2
DM).

Duitsland

Temperatuur

Eisen rondom regulatie hittestress

1
10

Duitsland

Hokindeling

Eisen aan hokindeling varkens (bv aparte plek voor 2
eten en drinken)

Duitsland
Duitsland
Duitsland

Temperatuur
Neusringen
Tanden knippen

Eisen aan temperatuur in het biggennest
Neusringen voor beren verboden
Tanden knippen niet toegestaan, slijpen wel.
Knippen gebeurt echter wel.

1
1
1

België

Castratie

Ongeveer 38% van de mannelijke biggen niet
gecastreerd, of dmv Improvac.

2

België
Frankrijk

Daglicht
Castratie

Daglicht verplicht.
Ongeveer 7% van de mannelijke biggen niet
gecastreerd.

2
1

Frankrijk
Spanje

Castratie
Castratie

Langdurende pijnstilling bij castratie.
Ongeveer 80% wordt niet gecastreerd. Maar
daarentegen wordt bij gelten soms onverdoofd
ovaria verwijderd.

1
2

Zwitserland

Castratie

Castreren moet verplicht onder verdoving (inhalatie 1
isofluraan). Pijnbestrijding is echter onvoldoende.

Zwitserland
Zwitserland

Couperen
Couperen is verboden sinds 2008.
Afleidingsmateriaal Natuurlijk afleidingsmateriaal zoals stro is
verplicht. Dit mag ook in de vorm van strokokers.

5
4

Zwitserland

Dekbox

Zeug mag max 10 dagen in dekbox staan
(vergelijkbaar met praktijk in Nederland).

4

Zwitserland

Kraambox

Kraambox is verboden. Zeug moet los kunnen
lopen met haar biggen. Uitzondering wanneer de
zeug agressief is naar haar biggen.

5

Zwitserland

Kraambox

Het vrijloop kraamhok moet een dicht gedeelte
hebben waar de zeug kan liggen.

2

Zwitserland

Nestmateriaal

Stro of ander vergelijkbaar nestmateriaal vlak voor
de bevalling.

4

Zwitserland

Nestmateriaal

Tijdens het zogen strooisel voor de zeug en haar
biggen.

4

Zwitserland

Ruimte

Vleesvarkens 0,25m2 meer ruimte dan bij EU
vereist.

4

Zwitserland
Zwitserland

Zieke dieren
Temperatuur

Dagelijkse inspectie op ziektekenmerken.
Voor biggen zwaarder dan 25kg én beren mag de
temperatuur niet hoger zijn dan 25 graden.

2
2

Zwitserland

Keurmerken

Ongeveer 30 tot 50% van de varkens in Zwitserland 5
leeft in diervriendelijke systemen. Zwitsere
supermarkten zijn koplopers op gebied van MVO
beleid.

Italië
Portugal
Portugal
VK
VK
VK

Tanden knippen
Castratie
Couperen
Castratie
Couperen
Afleidingsmateriaal

Tanden knippen gebeurt niet/nauwelijks.
Ongeveer 90% beren wordt niet gecastreerd.
Ongeveer 5% biggen wordt niet gecoupeerd.
Biggen worden niet gecastreerd.
Tot 20% wordt niet gecoupeerd.
Stro in veel delen van het landen gebruikelijk.

1
4
1
5
2
4
11

VK

Uitloop

Ongeveer 10% varkens heeft uitloop naar buiten of
toegang tot weide.

3

VK
VK

Uitloop
Kraambox

Ongeveer 50% van de zeugen loopt buiten.
Kraambox wordt door circa 50% varkenshouders
gebruikt.

5
3

VK
VK

Temperatuur
Keurmerken

Eisen rondom regulatie hittestress
1
Tesco, grootste supermarktketen, stelt diverse eisen 4
aan dierenwelzijn.

VK
Dekbox
Denemarken Castratie

Ligbox verboden, ook voor insiminatie.
Ongeveer 5% van de beren wordt niet gecastreerd.

5
1

Denemarken Couperen
Denemarken Couperen

Pijnstilling voor couperen. Werking is discutabel.
Alleen klein gedeelte van staart mag gecoupeerd
worden. Specifieke eisen om couperen te
verminderen. Pijnstilling.

1
2

Denemarken Afleidingsmateriaal Afleidingsmateriaal moet natuurlijk zijn. Stro vrij
gebruikelijk.

5

Denemarken Vloeren
Denemarken Temperatuur

Volledig roostervloer verboden. Ook voor biggen.
Douches verplicht om varkens bij extreme hitte te
kunnen koelen.

4
3

Denemarken Moederloze opfok

Moederloze opfok verboden. Dus ook geen
kunstmatige opfoksystemen toegestaan.

3

Denemarken Spenen biggen
Denemarken Ruimte

Gemiddelde speenleeftijd is 32 dagen.
Gelten klein beetje meer leefruimte dan bij EU
vereist.

3
1

Denemarken Ruimte

Zeugen klein beetje meer leeftruimte dan bij EU
vereist.

1

Denemarken Zieke dieren
Denemarken Transport
Denemarken Transport

Speciale (oppervlakte)eisen aan ziekenboeg.
Speciale eisen aan veetrucks.
Speciale eisen aan behandeling van varkens tijdens
transport.

1
2
2

Denemarken
Denemarken
Denemarken
Denemarken

Maximaal transporttijd: 8 uur.
Speciale eisen aan het biggennest.
Tanden knippen niet toegestaan.
Minimaal 5% bedrijven krijgt onaangekondigde
controle.

4
1
2
2

Denemarken Handhaving

Alle varkensbedrijven moeten minimaal 1 keer in
de 3 jaar onaangekondigde controle hebben gehad.

2

Denemarken Antibioticagebruik

Antibioticagebruik ligt heel laag (lager dan in NL).
Wordt gebruik gemaakt van Zink (niet heel goed
voor milieu).

1

Noorwegen

Castratie

Castreren mag alleen door dierenarts. Langdurende 1
pijnstilling verplicht.

Noorwegen

Couperen

Couperen gebeurt niet tot nauwelijks doordat
strenge eisen aan verdoving.

Noorwegen

Afleidingsmateriaal Afleidingsmateriaal moet natuurlijk zijn, zoals stro, 5
zaagsel of houtkrullen.

Transport
Biggennest
Tanden knippen
Handhaving

5

12

Noorwegen

Vloeren

Volledige roostervloer verboden. Ook voor biggen. 4

Noorwegen

Ruimte

Noors vleesvarken 0,15m2 meer ruimte dan bij EU
vereist.

3

Noorwegen
Noorwegen

Nestmateriaal
Kraambox

Zeugen krijgen nestmateriaal.
Vastzetten zeugen (kraambox) alleen bij
uitzondering toegestaan tot 7 dagen na werpen.

4
4

Noorwegen
Noorwegen

Brandveiligheid
Voer

Speciale eisen aan de brandveiligheid in stallen.
Gelten, zeugen en beren moeten voer krijgen met
hoog vezelgehalte, zoals stro of hooi.

2
4

Noorwegen
Noorwegen
Noorwegen
Zweden

Daglicht
Tanden knippen
Zieke dieren
Castratie

Daglicht verplicht.
Tanden knippen niet toegestaan.
Speciale eisen aan de ziekenboeg.
Castreren alleen onder verdoving of pijnbestrijding.

2
2
1
1

Zweden
Zweden
Zweden

Couperen
Couperen verboden.
Afleidingsmateriaal Stro verplicht.
Ruimte
Zweeds vleesvarkens 0,37m2 meer ruimte dan bij
EU vereist.

5
5
5

Zweden

Ruimte

Gelten klein beetje meer leefruimte dan bij EU
vereist.

1

Zweden
Zweden

Ruimte
Ruimte

Zeugen iets meer leeftruimte dan bij EU vereist.
Beer meer leefruimte dan vereist bij de EU (1m2
meer).

1
2

Zweden
Zweden

Spenen biggen
Spenen biggen mag niet eerder dan 4 weken.
Afleidingsmateriaal Voor biggen tot een maand oud is strooisel
verplicht.

Zweden
Zweden

Vloeren
Kraambox

Volledig roostervloer verboden. Ook voor biggen. 4
Kraamzeugen moeten los kunnen lopen. Kraambox 5
dus niet toegestaan.

Zweden

Nestmateriaal

Zeugen moeten beschikking hebben tot
nestmateriaal. Er worden geen uitzonderingen
gemaakt.

4

Zweden
Zweden
Zweden
Zweden
Zweden

Hokindeling
Neusringen
Tanden knippen
Daglicht
Luchtkwaliteit

Aparte ruimte voor eten en drinken vereist.
Neusringen voor beren verboden
Tanden knippen niet toegestaan.
Daglicht verplicht.
Scherpe eisen aan luchtkwaliteit in varkensstallen.

2
1
2
2
3

Zweden
Finland
Finland

Transport
Maximaal transporttijd slachtdieren: 8 uur.
Couperen
Couperen verboden.
Afleidingsmateriaal Natuurlijk afleidingsmateriaal zoals stro is
verplicht. Er moeten hoopjes mee gemaakt kunnen
worden.

4
5
5

Finland
Oostenrijk
Oostenrijk
Oostenrijk

Neusringen
Castratie
Couperen
Kraambox

1
1
1
1

Neusringen voor beren verboden
Castreren alleen onder verdoving.
Specifieke eisen om couperen te verminderen.
Eisen aan de oppervlakte van een kraamhok.

2
3

13

Oostenrijk
Oostenrijk

Kraambox
Vloeren

Verbod op kraambox m.i.v. 2033.
Ruimte tussen roosters voor biggen én gespeende
biggen kleiner dan vereist bij EU (respectievelijk
10 i.p.v. 11mm en 13 i.p.v. 14mm).
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Oostenrijk

Ruimte

Gelten klein beetje meer leefruimte dan bij EU
vereist.
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Oostenrijk

Ruimte

Zeugen klein beetje meer leeftruimte dan bij EU
vereist.
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Oostenrijk
Oostenrijk
Oostenrijk

Neusringen
Daglicht
Ruimte

Neusringen voor varkens verboden
Daglicht verplicht.
Oostenrijks vleesvarken 0,05m2 meer ruimte dan
bij EU vereist.
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Griekenland Castratie

Ongeveer 25% van de mannelijke biggen niet
gecastreerd.
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Griekenland Couperen
Polen
Castratie

Ongeveer 15% wordt niet gecoupeerd.
Ongeveer 10% biggen wordt niet gecastreerd.
Castratie gebeurt in meer dan 20% van de gevallen
door dierenarts. Verdoving soms
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Polen

Afleidingsmateriaal Soms stro als afleidingsmateriaal.
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*Verbetering dierenwelzijn, 0=geen , 5=zeer groot
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